
فقالوا ما حاجة إىل أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا  بينهم؛ تقومكادت الفنت و  هو لأن هؤالء قت دعيكل واحد ي

))  بقرة    إن اهللا يأمركم أن تذبحوا  :((ليه فقال هلمإفذهبوا  ؛نذهب إىل نيب اهللا موسى خيربنا من الذي قتله

ليكون أدعى إىل  )) إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرة ((قال:  اذبح :آمركم وال قال :األمر من اهللا ما قال صدر

لكن  ؛من موسى اجتهاداته، من اجتهاداتهذحبوا بقرة قد يتوهم متوهم أن هذا من األنه لو قال  ؛متثاهلماقبوهلم و 

إن اهللا  ((شف ال ال؟ ووجب أن يكون قوال جادا ال هزءا إو  االجتهادإيهام  ارتفع )) إن اهللا يأمركم ((إذا قال: 

     )) يأمركم

مع أنه أسنده إىل اهللا  ؟أعوذ باهللا أزأ بنا  )) أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا (( :ومع هذا اللفظ الصريح

 (( :ؤمنون به ويسند األمر إىل اهللا مث يقولونوممن عتوهم كيف هو نبيهم ويعرفون أنه نيب  ـ والعياذ باهللاـ وهذا 

وإن كان بعيدا لكن قد يكون إنه يريد أن  لقلنا ب الفعل إليههل هذا ممكن؟ ما ميكن لو نس )) أتتخذنا هزوا

لكننا نقول هلؤالء تنزال مع عقوهلم  ؛أنه نيب معصوم عن أن يهزأ باخللق ما ميكن يقع باعتبارلكن هذا بعيد يعين 

إن  ((لكن  ؛منه وليس بأمر من اهللا اجتهادأن موسى صلى اهللا عليه وسلم قاله من عند نفسه لقلتم لعل هذا  لو

ا به ءسم املفعول أي أتتخذنا مهزو اهزوا هذه مصدر وهي مبعىن  )) أتتخذنا هزوا (( :مث يقولون )) اهللا يأمركم

عىن أتتخذنا ذوي هزء فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه على  املري ويص وجيوز أن تكون هزءا على باا

الشيء معناه االستمرار فيه اختاذ الشيء معناه االستمرار فيه  اختاذألن  ؛بنا لكنها أشدكل حال هي مبعىن أزأ 

يعين كأنك اختذتنا  نافهو أعظم من قوهلم أزأ ب ؛أي جعلته مأخوذا يل كأنه أمر أقبله وأستمر فيه ءشيالاختذت 

املقتول هذا هزء لكن ماذا أجاب بنعم؟  ويش عالقة البقرة ذا املقتول ؟)) أن تذبحوا بقرة ((وبة لك والع ألعوبة

    ؟

 أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلين قال (()) ومل يقل من املستهزئني  أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلينقال  ((

ألن اجلهل يطلق على  ؛واملراد باجلهل هنا ليس ارتكاب اخلطأ عن غري عمد ولكنه ارتكاب اخلطأ عن عمد ))

)) يعين أعوذ  قريبمن إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون السفه كما يف قوله تعاىل: (( 

هذا أمر مستحيل  ؛باهللا أن أكون من ذوي اجلهل والسفه فأختذ عباد اهللا هزوا وال سيما وأنا أسندت األمر إىل اهللا

والشيء الثاين أنه  ؛ال جيوز بالنسبة إىل إسناد األمر إىل اهللا وهو ليس منه  يليق أوالال أمر ألنه ؛وهلذا استعاذ منه،

ويف هذا دليل على أن اهلزوء  ؛هذا املقاممثل ال جيوز أن يتخذ اإلنسان أحدا من عباد اهللا هزوا ال سيما يف 

   هنا .خرجت شوي عن حملها ألن الفوائد ما جتيء قيقة باحلباخللق من السفه وذكرا 

    شيخ هنا مل يقل املستهزئني؟ السائل : 



   هزوا من اجلهالة والسفه. هماختاذباخللق أو  االستهزاءألجل أن يبني أن :  الشيخ : 

واتخذ قوم موسى من بعده من  : ((اهللا عزوجل الفعل إذا قوليف  راالستمرامبعين  االختاذأنت قلت : السائل 

  ذوا مرة واحدة؟))  فاخت حليهم عجال جسدا له خوار

  بلى حىت جاء موسى. الشيخ : 

  . على هذايعين ما استمروا طول حيام  السائل :

حبسب الشيء ما هو الزم أن يستمروا طول حيام املعىن أم  االستمرارألن  ؛و الزما هأي م الشيخ : 

هذا ثوبا يعين معناها تلبسه دائما حىت يبلى وهؤالء  اختذتالشيء  اختذت ستمراراالالفعل يدل على ف مستمرين 

   اختذوه ولوال أن موسى جاء الستمروا عليه.

  كيف نقرأ هزوا ؟: السائل 

عندي ا؛ ثالثة ؟ ا وهزءؤ هز  :قراءتني أيضا ي فيهاوعند .؟ نعميعندكم بضم الزاليس  ،الزايهزوا بضم  الشيخ :

، )) إن اهللا يأمركم ((فيها قراءة تسكني  )) إن اهللا يأمركم ((أيضا ا فيه. طيب ألصليف غري اليت فيها قراءتني 

   )) إن اهللا يأمركم أن تذبحوا بقرة ((

  أيش وجهه ؟ :السائل 

   طيب وجه هذا ختفيف. الشيخ : 

ما تكون إال  واالستعاذة ،مبعىن أعتصم باهللا )) أعوذ (())  أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلينقال قوله: ((  

قالوا أتتخذنا هزوا  (( )ستعاذكم فأعيذوهامن  (ال ال؟ أي نعم إأو بأحد فيما يقدر عليه و  ؛باهللا سبحانه وتعاىل

سأل اهللا أن يعصمه منه  زوا بل أبلغ من التربؤه اختاذهمتربأ من  ،)) إذا قال أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلين

   .أن يستعيذ منهبوأنه أمر جدير 

 انتهى ؟)) ما رأيكم لو أم ذهبوا وذحبوا بقرة نعم وامتثلوا ما أمروا به هي ادع لنا ربك يبين لنا ما واقال((  

 ؛لكنهم والعياذ باهللا شددوا فشدد اهللا عليهم ؛ألن بقرة مطلقة أيسر لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف ؛األمر

يف األمور إنسان تطلب فيها التشديد  ) دين أحد إال غلبهلن يشاد ال وهكذا قال النيب عليه الصالة والسالم: (

أو يروح عليه ما هو أشد؛ تصاب بأشد حىت يف أمور الطهارة بعض الناس مثال قد يصاب بوساوس مث ينفتح 

فاحلاصل لو أم  ؛هو أصيب بنجاسة حمققة فيشتد عليه األمر ]الّ [ما يدري و يغسل ثوبه من شيء فيه شبهة هو

)) شف هذا  هي ادع لنا ربك يبين لنا ما اقالو  لكن والعياذ باهللا (( ؛املوضوع انتهىذحبوا بقرة أي بقرة كانت 

من موسى بعيدون من  ]بعيدين[كأم   ؛دع اهللاوال ا ،أدع لنا ربنا ا:ما قالو  )) دع لنا ربكا (( األسلوب اجلاهل:



نسأل ـ هلم اخلادم الذي  يدعوا ربه هو   مبنزلة الوصيفجعلوه ))  دع لنا ربكا موسى ومن ربه سبحانه وتعاىل ((

وهذا من عتوهم يدلك على أن بين إسرائيل والعياذ باهللا عندهم عتو وأن اهللا سبحانه وتعاىل جعل  ـ اهللا العافية

   موسى نبيا هلم وأم جديرون بأن يكون هلم مثل موسى عليه الصالة والسالم بالقوة.

  .فإن له أجرا؛ ال يظلم أحدا وكل من آمن باهللا واليوم اآلخر : أوال أن اهللا سبحانه وتعاىليف هذه اآلية  ه فوائدفي

واخلوف من من ؟ مما  واحلزن؛ اخلوفانتفاء األجر و حصول الفائدة الثانية:  مثرة اإلميان باهللا واليوم اآلخر وهو  

  واحلزن على ما مضى. ،يستقبل

: أنه ال فرق يف ذلك بني جنس وآخر والذين هادوا والنصارى والصابئني مثل املؤمنني إذا آمنوا باهللا الفائدة الثالثة

  على غريهم وهم أكثر أجرا لكن هلم أجرهم.ميتازون ؤمنون من هذه األمة املوإن كان  نعم؟ واليوم اآلخر

  ............:  السائل

  )) يعين ما جاءهم رسل .. من آمن باهللا واليوم اآلخر: الصحيح أم من ال ينتسبون إىل دين (( الشيخ 

 ((            األجر وأطلق  :ما قال )) فلهم أجرهم ((لقوله:  أن اجلزاء قد خيتلف حبسب األمم :الفائدة الرابعة

تفيد هذا  )) أجرهم ((واألمم السابقة ال يضاعف أليس كذلك؟ إذا  ،مثال هذه األمة يضاعف أجرها )) أجرهم

اهللا هلم إن كان  هال ال؟ تفيد ألنه هذا أضاف األجر إىل نفس املأجورين فيعطون األجر الذي قدر هلم وكتبإو 

  فهو غري مضاعف . امضاعف وإن كان غري مضاعفهو ف امضاعف

 اتصفوالئك الذين و الفائدة اخلامسة: أنه إذا ذكر الثناء يف الشر على طائفة وكان منهم أهل خري فإنه ينبغي ذكر أ

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا و يقتلون األنبياء ((  :ألنه بعد ما قال ؛عاما حكمايكون  باخلري حىت ال

)) بني أن منهم من آمن باهللا واليوم اآلخر وأن من آمن باهللا واليوم اآلخر فله أجره وال خوف عليهم  بغير حق

  ..مث قال اهللا تبارك وتعاىل وال هم حيزنون.

  ..........:  السائل

ألن من متام اإلميان باهللا اإلميان بالرسل واإلميان باملالئكة وكتبه والقدر خريه وشره كل هذا داخل  ؛ال : الشيخ : 

   ألن اهللا أخرب عنه. ؛ان باهللامييف اإل

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم قال: (( 

  )) توليتم من بعد ذلك

 ((     قوله: كذه األمة يعين بين إسرائيل مبا أخذ عليهم من عهد  هليف هاتني اآليتني أوال تذكري اهللا تبارك وتعاىل  

  ليس كذلك؟ايعين فالتزموا بامليثاق  االلتزاممعناه  هذا التذكريو ))  خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورأوإذ 



  بلى. :الطالب 

ملاذا؟ ما آمنوا إال حينما رفع  ؛كما يقولون  حيث مل يؤمنوا إال من حتت السياط ثانيا: عتو بين إسرائيل: الشيخ 

حينئذ آمنوا وهذا اإلميان يف احلقيقة ف ؛إما أن تأخذوا ما آتيناكم بقوة وإال أسقطناه عليكم :وقيل ؛فوقهم الطور

  . وكل إنسان يؤمن على األقل خوفا من اهلالك االضطراريشبه 

إذ و  (( :)) وقال اهللا تعاىل يف آية أخرى ورفعنا فوقكم الطوروفيها أيضا دليل على قوة اهللا عزوجل لقوله: (( 

)) من حيمل جبل الطور؟ ما أحد يستطيع ما أحد يستطيع من اخللق أن حيمله  قنا الجبل فوقهم كأنه ظلةنت

 سكها اهللا بقدرته كما أنه جل وعالالثقيلة الكبرية أم ولكن اهللا تعاىل بقدرته محله وصار كالظلة األحجار العظيمة

إذا كان هكذا دخل اهلواء ومحل نفسه لكن  بضيقنعم  بضيق )) إذا صار صافات ويقبضن((  ميسك الطري

غريب إنه  صافات، صافات ما تتحرك أجنحته ومع ذلك تندفع أو تقف أحيانا من الذي أمسكهن ؟ ما 

  أمسكهن إال اهللا.

  ففيها أيضا دليل على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل. 

البد  ،ال بضعف ولني ومداراة وا هوفيها أيضا دليل على أن الواجب على أهل امللة أن يأخذوا كتام بقوة م

ألنه ما تتم املسألة   فتور وبدون تراخي بالتطبيق والدعوة تطبيق على أنفسهم والدعوة إىل ذلك بقوة بدون ،بقوة

  ا .إال ذ

))  لعلكم تتقون ((من أين نأخذه؟ من قوله:  ؛وفيها أيضا دليل على أن األخذ بالكتاب املنزل يوجب التقوى

   أي ألجل أن تكونوا من املتقني هللا عزوجل. ملعلك

     وليتم بعد ت ((ملا رجع اجلبل إىل مكانه ماذا كان؟ تولوا  الفائدة السادسة: لؤم بين إسرائيل أم بعد هذا

لكن هم  ؛األمر األول حىت يستقيموا ويستمروا على األخذ بقوة واذكر وهذا من اللؤم ألن الواجب أن ي )) ذلك

  اآليات تولوا من ذلك. ابعد ما رأو من  تولوا من بعد ذلك

لوال فضل اهللا عليكم ورحمته ف ((بيان فضل اهللا سبحانه وتعاىل على بين إسرائيل لقوله:  :الفائدة السابعة

  )) وهذه األمة وهللا احلمد فضل اهللا عليها أكرب من فضل بين إسرائيل. من الخاسرين لكنتم

   من أين؟ ؛وفيه دليل على أن اإلنسان ال يستقل بنفسه يف التوفيق


